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الشترة/ عادل لعوبي : االسم الكامل 
الجزائر/ حي الصومام عین الحجل المسیلة : العنوان 
0790-88-03-08:الھاتف 

aoubi_adel@yahoo.coml:وني البرید االلكتر
تقني سامي في اإلعالم اآللي للتسییر: الدبلوم
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:إھداء

الوالدین الكریمین رحمة هللا علیھما : إلى  إھداء
إلى أھل  حجیلة و المعاضید والى أوالد جدي  

إھداء  إلى  بوغرارة  الصدیق
إھداء خاص إلى صاحبة الرداء األحمر

لمسات برمجیة

بعد التحیة والسالم إخوتي األعزاء بعد أن سبق وان طرحت كتابي في دلفي  أردت : قدیم ت
بتقدیم بعضا من اللمسات البرمجیة في دلفي .في مجال البرمجة بدلفي أن أواصل طریقي

.....محاوال تجسیدھا في ھذه الوریقات المعدودة

دلفي عنمسبقة برمجیةالكتاب موجھ لمن لھم نظرة

لعـــــوبي عادل:الكاتب 
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حیث , سأحاول إعطاء صور تنسیقیة لتصمیم البرامج بدلفي حسب وجھة نظري  : تمھید 
.تكون ھذه الوجھة ممیزة بصورة ترفیھیة ونموذجیة ذات طابع صارم 

مذكرة تخرج ودائما بإعداددراستھ الجامعیة إنھاءأثناءغالبا ما یلزم الطالب : التسییر برامج
ما تكون ھذه المذكرة مصحوبة وجوبا بتطبیق میداني للمذكرة مثل ما ھو معروف في میدان 

تصمیم آلیةإلىلكن عند تطرق المقبل على التخرج ..اآللي على سبیل المثال اإلعالم
تصمیم البرنامج واللمسات آلیةوافق للمذكرة یواجھ عدة مشاكل من بینھا البرنامج الم

طبعة الصرامة والفعالیة للبرنامج وھنا انا إعطاءعلیھ صیاغتھا من اجل بالبرمجیة الواج
بقدر الجاني التقني أي سالسة العمل وسھولة ألزخرفيالجانب أوعن التلوین أتحدثال 

:لى فعالیة البرنامجباإلضافة إاستخدام البرنامج
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:لمسة جعل البرنامج یعمل بواسطة التحدیث -1

ویقصد ھنا بجعل البرنامج مدة حیاة معینة مقیدة بعدد مرات التنفیذ أي أن تجعل : شرح
. مستغل البرنامج بحاجة دائمة إلیك 

ھناك عدة طرق لتدعیم البرنامج بھا :العملآلیة
:التاریخاستعمال/ولى األطریقةال*

إلیك المثال التالي الذي من جویتم ھنا بمراقبة تاریخ النظام بتاریخ نھایة مدة حیاة البرنام
:خاللھ یتم توضیح الفكرة أكثر

5قم بفتح مشروع جدید في دلفي-1
systemمن شریط المركبات timer1قم بإحضار المركبة -2
label1قم بإحضار المركبة -3
timer1الي بعد النقر المزدوج على المركبة حرر الكود الت-4
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في حالة مساواة ifبمراقبة الشرط كل ثانیة ویتم تحقق الشرط timer1تقوم المركبة -
ifتاریخ الجھاز مع التاریخ المحدد في البنیة الشرطیة 

یق لم یعد صالح للعمل في حالة تحقق المساواة یتم عرض رسالة توضیح إن التطب-
ثم یتم إیقاف عمل المشروع

تاریخ إلىلجعل البرنامج یعمل مجددا یكفي تغییر تاریخ جھاز الحاسب :العیوب
عنده مستقبلي اكبر من التاریخ الذي تم توقف التطبیق
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:باستعمال قواعد البیاناتالطریقة الثانیة*
وھي أكثر فعالیة  ومصداقیة من الطریقة األولى وھي طریقة فعالة بنظري

:المركبات الالزمة
module de base de donnéesإنشاء قاعدة بیانات في -1
baseقاعدة البیانات تكون باسم -2
testواسم الحقل الوحید یكون تحت اسم -3
integerقیمة الحقل تكون من نوع صحیح   -4
:d\مكان اإلنشاء یكون في المسار التالي-5
AccésBDممن شریط المركبات  table1المركبة  إحضار-6

:بنیة قاعدة البیانات

:العملآلیة
:یتم تصمیم النافذة التالیة 

البیانات الموافقة بقاعدةtable1یتم ربط المركبة 
: على النحو التالي

:ثم یتم تحدید اسم الجدول المراد عرضھ 
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active .true;ك یتم تفعیل قاعدة البیانات بواسطة الخاصیة بعد ذل
:خطوات البرمجة-

انقر نقرا مزدوجاform1للنافذة   On showالحدث في-1
:حرر الكود التالي -2

في قاعدة البیاناتتسجیلھ20ك شرط توقف التطبیق عندما تكون ھنا: مالحظة
:األوامرشرح 
label1في المركبة یقوم بعرض عدد التسجیالت الحالیة في قاعدة البیانات //1

قاعدة البیاناتإلىجدیدة تسجیلھإضافة//2
1القیمة + األخیرةالتسجیلجدیدة تحت رقم تسجیلھإضافةیتم //3
التغییرات على قاعدة البیانات حفظ // 4
تسجیلھ20ھل قاعدة البیانات علة –عملیة مراقبة تحقق الشرط //5
تفعیل قاعدة البیانات إیقاف//6

تسجیلھ20قاعدة البیانات تحتوي على أنفي حالة تحقق الشرط أي - 
یعرض لك رسالة  یجب االتصال بالمبرمج//  7
....غلق التطبیق//8
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:البرنامج في حالة التنفیذ 

:األولىالمرة 

:المرة الثانیة 

:عشر ةالمرة التاسع

:المرة العشرون 

laoubi_
adel@y

ahoo.co
m



لعوبيلمسات برمجیة                                                                                                            عادل 

11

االتصال بالمبرمج تالحظ تحقق الشرط وظھور رسالة توضیح -
:المراقبةآلیة

البیانات تكون فارغة ففي كل حالة تنفیذ یتم إضافة تسجیلھ جدیدة قاعدةاألمرفي بادئ 
:الحظ بنیة قاعدة البیانات الفیزیائیة  في حالة  بدایة ونھایة التنفیذ
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وقمت ببیعھ ألحد العمالء  وبعد مخزونانلنفرض انك قمت بتصمیم برنامج  تسییر -
البرنامج صار ال یعمل واستنجدك بالحل أنل یفیدك  مدة شھر وردك اتصال من العمی

؟..الن البرنامج یحتوى على بیانات مھمة فما العمل 
طبعا المبرمج متأكد من انھ سیرده اتصال -
یجب على المبرمج التحضیر لھذه المرحلة ویكون ذلك بتصمیم برنامج آخر یقوم -

.بتفعیل البرنامج األصلي بدون تغییر بیانات العمالء
:ھناك أكثر من طریقة من اجل جعل البرنامج یعود للعمل مرة أخرى ویكون ذلك بـ -

تذكر بنیة قاعدة البیانات المسئولة عن عدد مرات التنفیذ وإعادة تصمیمھا  من جدید -1
عند ربرنامج التسییملففي مكان تواجدباألصلیةتبدیلھا إعادةحسب القاعدة األصلیة   ثم 

العمیل
ماذا لو لم تتذكر البنیة والمسار المحدد  تحدث لك ھنا مشكلة كبیرة قد تعرض : مالحظة 

عمیلك إلى ضیاع بیاناتھ األصلیة
في حاسب العمیل الذي یعاني من module de base de donnéesتنصیب برنامج -2

حذف حتى المشكلة وتقوم بفتح قاعدة البیانات المسئولة عن عدد مرات التنفیذ وتقوم بعملیة ال
حل شبھ نموذجي......الصفر فتعطي عمرا جدیدا للبرنامجإلىتعود حالتھا 

0=تصمیم برنامج فرعي یقوم بعملیة إرجاع قاعدة البیانات إلى حالة التسجیلة -3
حیث یعمل ھذا األخیر بواسطة الرقم التسلسلي الذي تحدده أنت بحیث بمجرد توافق الرقم 

العكس في حالة عدم توافق الرقم التسلسلي  أو0إلى  التسلسلي یتم إرجاع القیم

حبذا لو تقم بتغییر الرقم السري كل مرة إلعطاء البرنامج فعالیة أكثر    : مالحظة

laoubi_adel_0790-88-03-08:  كود التفعیل ھو :مثال 
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:المركبات الالزمة للبرنامج 
المسئولة عن عدد مرات التنفیذطبعا قاعدة البیانات األصلیة -1
edit1.textالمركبة -2
testeتحت تسمیة  زر للمراقبة-3
قمت باستعمال المركبة مكان الحلقات التكراریة الن (_مالحظة timerالمركبة -4

حیث تقوم بتنفیذ المبدأالمركبة السابقة تعمل نفس عمل الحلقات التكراریة من ناحیة 
في سرعة التنفیذ بتغییر قیمة المجال نك التحكم حسب النبضة كما یمكاألوامر

interval من مفتش الكائنات(
:إلیك الھندسة التالیة  

enabledبواسطة الخاصیة timerقم بإلغاء تفعیل المركبة -5

:وحرر الكود التالي buttonانقر نقرا مزدوجا على المركبة 
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:توضیح 

مراقبة إدخال  كود أو الرقم السري للبرنامج من اجل القیام بعملیة التفعیل// 1
من اجل بدایة timerللمركبة enabledفي حالة التوافق یتم تفعیل الخاصیة // 2

التحدیث 

الجزء الثاني والمھم إلىنصل اآلن
:وحرر الكود التالي timer1قم بالنقر على المركبة -

:توضیح 
عملیة حذف التسجیلة األولى// 1
االنتقال إلى التسجیلة الثانیة// 2
عملیة المراقبة من اجل بقاء على األقل تسجیلھ واحدة  أي أنھ قاعدة البیانات صارت // 3

تحتوي على األكثر تسجیلھ واحدة فقط
timer1إیقاف عملیة المركبة //4
تم تحدیث قاعدة البیاناتإظھار رسالة توضیح تبین انھ // 5
timer1إیقاف عملیة المركبة //6
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:البرنامج في حالة التنفیذ

تصمیم فیروس بدلفي
ھو عبارة عن مجموعة من األوامر مكتوبة بلغة برمجة معینة تعمل على : تعریف الفیروس

تخریب والتحكم في النظام
األوامر تساعدك على التحكم في النظامیسمح لك دلفي بتطبیق جملة كبیرة من 

: التحكم في الفأرة
عادة ما یقوم المبرمج بتصمیم عدة وسائط تساعد مستخدم الكمبیوتر من التحكم في موارد 

كما توجد نظرة أخرى وھو استعمال عدة أوامر من اجل تخریب عمل .النظام بسھولة تامة 
النظام وتعقیده

كم في قلب عمل أزرار الفأرةتصمیم برنامج یسمح لك بالتح
خطة العمل

قم بفتح مشروع في دلفي 
button1  button2:قم بإضافة المركبتین

click droite /click gauche:ـعلى التوالي بالمركبتینقم بتسمیة 
button1التالي بعد النقر المزدوج في المركبة األمرقم بتحریر 
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button2د النقر المزدوج في المركبة قم بتحریر األمر التالي بع
وحرر األمر السابق بعد النقر المزدوج علیھاtimerأضف المركبة : فكرة

12إلى 1000قم بتغییر مجال المركبة من 
ثم طور الفكرة .الحظ  

برمجة قواعد البیانات

الجوانب المعلوماتیة المتاحة والمعمول بھا  البیانات من أھم : یعد جانب  برمجة قواعد تنویھ
تدون في سجالت كبیرة في جمیع المیادین ... و كما ھو معروف سابقا كانت البیانات  كان 
تألیة  صعب جدا لبدائیة الفھرسة وعملیات التحین  ,  ومع تطور التكنولوجیا برزت أنظمة
تصمیم  البیانات ودراسة الوثائق بطرق علمیة مبرمجة في قواعد البیانات ....   سنحاول اآلن
: برنامج تسییر مصلحة الموظفین الھدف من البرنامج ھو مراقبة مصلحة اإلطعام

:تصمیم قاعدة البیانات 
Base1(code,nom,prénom,date_n,lieu_n,classe,profession) ;

:شرح البیانات 
مالحظاتالداللةالحقل

codeرقم العامل
mNoلقب العامل

prénomاسم العامل
Date_nتاریخ المیالد
Lieu_nمكان المیالد
classالقسم
profession الصفة
photoصورة العامل
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Passe(pass)                                                 قاعدة البیانات الخاصة بكلمة السر

مالحظات الداللة الحقل
كلمة السر من نوع حرف  pass

:قاعدة البیاناتة بنی
Delphiالخاص ب  module de base de donnéesسنستعمل برنامج 

:مالحظات
Aliasإنشاءالبد من -1
laoubi_adelھو Aliasلیكن اسم الــ-2
السابقةAliasحفظ قاعدة البیانات في -3
اbase1اسم قاعدة البیانات ھو -4

:خطوات البرمجة 
ase de donnéesmodule de bنفذ برنامج   -1
outilsمن خالل النقر على القائمة  aliasبإنشاءقم -2
gestionnaire d’aliasالتالي  األمراختر -3
nouveauانقر على الزر -4
Aliasحرر اسم  ال -5
_laoubiالنقر على زر الموافقة -6
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التي تحت اسم Aliasسنقوم بتصمیم قاعد البیانات الخاصة   ونقوم بحفظھا في الــ
Laoubi_adel على النحو التالي:

في البرنامج base1شكل قاعدة البیانات 
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في البرنامج passشكل قاعدة البیانات 

_laoubi:الحفظ الحظ الشكل التالي آلیة
adel@y
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بتصمیم برنامج للقیام بعملیات اآلنالزمة وحفظھا سنقوم قواعد البیانات الإنشاءبعد 
.التحیین علیھما 

خطوات البرمجة 
افتح مشروعا جدیدا في دلفي -1
نافذتین بإنشاءقم -2
من خالل شریط table1  .table2:المركبات التالیة بإضافةفي النافذة الثانیة قم -3

AccésBDالمركبات 
dataesource2dataesource.1المركبتینبإضافةقم -4
بواسطة الخاصیةAlias.laoubi_adelبالــ  table1قم بربط المركبة -5

Data base names
table nameمن خالل الخاصیة تقاعدة البیاناقم باختیار اسم -6
Active.trueمن خالل الخاصیة table1قم بتفعیل المركبة -7

عملیة ربط المركبةإلىنأتيالبیانات بعد القیام بعملیة الربط المنطقیة لقواعد -
data source1   بالمركبة السابقةtable1

datasource2table2 ;كرر نفس الخطوات السابقة مع المركبة -
passباختیار قاعدة البیانات 

_laoubi:لمزید من التوضیح الحظ الشكل التالي 
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8-

win32من شریط المركبات 1page controleالمركبةبإضافةقم -9
عد إضافة المركبة :  الحظ الشكل التالي 

page controle1سنقوم بإضافة عدة صفحات على المركبة -10
للفأرة على المركبة السابقة ثم انقر األیمنقم بالنقر على الزر - 

تالحظ ظھور صفحة جدیدة على المركبة سnouvelle pageعلى الخیار 
صفحات 4بإضافةقم -11

:الحظ الشكل التالي 
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captionقم بتسمیة الصفحات بالتسمیة التالي على التوالي من خالل الخاصیة 
Page d’accueil /Misa ajour / imprimer/paramètreslaoubi_

adel@y
ahoo.co

m
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:الحظ الشكل السابق بعد التسمیة

ق-11
م

ب
إ

ض
ا
ف
ة

ا
ل

contrôle bdمن شریط المركبات Dbgrid1مركبة 
dataوربطھا ب لنفس المركبةdata setقم بتغییر الخاصیة -12

source1

_laoubiلم یظھر photoالحقل أنلكن تالحظ base1تالحظ بروز حقول قاعدة البیانات -
adel@y
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:مركبة الصورة اتبع الخطوات التالیة إلضافة-
table1انقر نقرا مزدوجا على المركبة -1
األمرللفأرة واختر األیمنفتالحظ ظھور قائمة من خاللھا قم بالنقر على الزر -2

Ajouter touts les champs
تالحظ ظھور جمیع الحقول -3
mise ajourالحیزعلى photoقم بسحب الحقل -4

:الحظ األشكال التالیة 
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:إضافة أزرار التحكم
buttonمركبات من 6بإضافةقم 

:قم بتسمیتھم حسب الشكل التالي 

الموافقاألمرالجدول التالي یوضح داللة كل زر مع 
األمرالداللةالمركبة

nouveauجدیدةتسجیلھإضافةTable1.insert ;
modifierتغییر محتو تسجیلھTable1.edit;
enregistrerالتغییراتحفظTable1.post;
annulerقبل الحفظتإلغاء التغییراTable1.cancel;
supprimerحذف تسجیلھTable1.delete;
actualiserتحدیثtable1.Refresh;
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F9نفذ البرنامج بالضغط على الزر 
:قم بإضافة البیانات حسب الجدول التالي -

:ن المعطیات للبحث عآلیةإضافةسنحاول 
للشرح فقطثالثأوھناك عدة دوال تستعمل في البحث عن البیانات سنحاول تقدیم دالتین 

:findkeyالبحث بالدالة 
:خطوات العمل 

edit1.textاحضر المركبة -1
érecherchإلىقم بتغییر داللتھا buttonاحضر المركبة  -2
buttonقم بتحریر  األمر التالي  في المركبة -3

:شرح 
البحث عن البیانات // 1
تفید بعدم بوجود البیانات...إظھار رسالة // 2
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:نفذ البرنامج  
125قم بالبحث عن القیم -1
تالحظ ظھور رسالة تبین عدم وجود البیانات-2
1قم بالبحث عن القیمة -3

تالحظ توضع المؤشر عند التسجیلة األولى
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نحاول اآلن إضافة خاصیة أخرى للبرنامج أال وھي الفھرسة س•
والمقصود ھنا توفیر خاصیة الترتیب ب  الكود االسم اللقب تاریخ المیالد

من أجل  تحقیق ذلك یجب علیك إضافة  فھارس ثانویة ولقد ان ذكرت الیة تفعیل ذلك 
سأحاول توضیح ذلك بصورة سریعة 

module de base de donnéesبواسطة برنامج اثناء تصمیم قاعدة البیانات 
الیك المثال التالي وھو اقتباس من كتابي السابق في دلفي 

إنشاء فھارس فرعیة لتسھیل عملیة البحث 
آلیة اإلنشاء

بعد أن تتم عملیة تصمیم قاعدة البیانات 
proprieties de tableقم بفتح القائمة •
index  secondairesمنھا وھو ثقم باختیار الخیار الثال•
définirdقم بالنقر على الزر •
قم بتحدید الحقل المراد إنشاء فھرس فرعي لھ ولیكن على سبیل المثال الحقل  •

nom
okانقر على الزر •
xnomفتظھر لك علبة حوار تطالبك بإدخال اسم الفھرس ولیكن •
okانقر فوق الزر •

اسم الحقل كما قمنا بذلك سابقا  البد أن یكون اسم الفھرس الفرعي یختلف عن 
_nomlaoubiبدل   xnomبإعطاء 
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:أعط األسماء التالیة للفھارس الفرعیة على التوالي 
.xdnتاریخ المیالد /xpاللقب/ xnاالسم  

بعد اضافة الفھارس الفرعیة ننتقل إلى مرحلة التصمیمي -
dbgridأضف المركبة imprimerIفي التبویب -1
من شریط المركبات Radio Buttonمركبات من نوع 4ثم قم بإضافة -2

standard
:أعط التسمیات التالیة حسب الجدول التالي -3

مالحظاتالتسمیة المركبة
RadioButton1Index par code
RadioButton2Index par nom
RadioButton3Index par prénom

Button4RadioIndex par date de naissance

:من اجل االطالع على قیم الفھارس الفرعیة  اتبع الخطوات التالیة : مالحظة 
Table1حدد المركبة -1
Index fieldnamesمن خالل مفتش الكائنات حدد الخاصیة -2
افتح القائمة تالحظ ظھور كل الفھارس األساسیة بداللة الفھارس الفرعیة -3
دم تتطابق األسماء  الن ھا قیم الحقول التي تتخذ قیم الفھارس الفرعیة تالحظ ع-4
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الیك الشكل النھائي بعد الخطوات السابقة 

:قم بتحریر  االكواد التالیة على التوالي بدءا من المركبة األولى 
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:السابقة فتالحظ تغیر ترتیب قوائم العمال نفذ البرنامج وقم بتحدید الخیارات
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1تالحظ ان المؤشر یبقى دائما في التسجیلة :مالحظة
ألنھا أخر قیمة تم البحث عنھا 

parametersننتقل اآلن إلى التبویب 
البرنامج سنحاول إضافة إمكانیة تغییر كلمة مرور 

groupboxار  مركبة من نوع لضقم بإح
labelومركبة من نوع buttonومركبة edit. textقم بإضافة مركبة من نوع  

evotre mote de passentererإلىlabel1غیر داللة 
passwordcharمن خالل الخاصیة * كلمة السر بالرمز إخفاءخاصیة أعط

testerلىإbuttonغیر داللة المركبة 
groupboxمن نوع أخرىمركبة بإحضارقم 

3visible:=false.أعطھا خاصیة عدم الظھور أثناء التنفیذ  من خالل الخاصیة 
الخاصة بمراقبة كلمة المرور table2سنقوم اآلن بتفعیل حقول المركبة 

انقر مرة بالزر األیمن للفارة  على المركبة السابقة
uts les champsajouter toاختر الخیار 

passفیظھر لك الحقل الوحید 
بواسطة عملیة السحب groupbox2على المركبة passالحقل بإضافةقم 

مع الداللة الخاصة بھ dbedit1passتالحظ ظھور الحقل 
enterer nouvelle mote de passeإلى passقم بتغییر الداللة 

على enregistrermodifierإلىر داللتیھما غیbuttonمركبتین من نوع بإضافةقم 
التوالي 

:الحظ الشكل التالي 
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الخاص بقاعدة البیانات كلمة المرور فارغ وعدم dbedit1الحقل أنتالحظ : مالحظة
احتوائھ على أي قیم

اصة خأعطیناھاسبق وان ألنناالتنفیذ  أثناءال تظھر groupbox2المركبة أنمعلوم 
بعد توافق كلمة المرورإال تغییر كلمة المرور إمكانیةالظھور من اجل عدم ظھور 

:الحظ الشكل التالي 

بحجز كلمة المرور السابقة  في حالة التوافق تظھر المستعملیقوم : مراقبة كلمة المرورآلیة
عدمحذیر تبین إال ظھور رسالة تو من اجل القیام بعملیة التغییر groupbox2المركبة 

تتطابق كلمة المرور 
مالحظة كلمة المرور السابقة ھي عبارة عن فراغ 

:خطوات البرمجة 
وحرر  الكود التالي testerانقر على المركبة ذات الداللة 
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:توضیح 
dbedit1.texمع  edit1.textمراقبة توافق المركبتین // 1
من اجل تغییر كلمة المرور groupbox2كبة في حالة التوافق تظھر لك المر// 2
تظھر لك رسالة dbedit1.texو edit1.textفي حالة عدم توافق محتوى المركبتین // 3

توضح  كلمة المرور خاطئة

وبرمجة وسائطھا groupbox2المركبة إلىننتقل اآلن
:وحرر الكود التالي modifierذات الداللة انقر على  المركبة 

:وحرر الكود التالي enregistrerانقر على المركبة ذات الداللة 

:توضیح
حفظ التغییرات// 1
التغییر بعد الحفظإمكانیةإخفاء //2
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جنفذ البرنام
في حیز المراقبة120وادخل القیمة 

تالحظ ظھور رسالة تنبیھ بعدم توافق كلمة المرور 
وال تقوم بإضافة أي قیم  جتنفیذ البرناماعد

تغییر كلمة المرور إمكانیةتالحظ ظھور 
07031983إلىغیر كلمة المرور من فراغ 

تفعیل كوال یمكنقم بعملیة الحفظ واعد عملیة المراقبة  ستالحظ تغییر كلمة المرور السابقة 
07031983وھي إالبالكلمة الجدیدة إالعملیة التغییر 

:حظ الشكل التالي ال
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windowsإمكانیة مناداة برامج قاعدیة في 
مناداة برنامج وورد
مناداة برنامج اكسل

البد من تحدید مسار تواجد البرامج المراد تنفیذھا :مالحظات 

buttonمن نوع قم بإضافة مركبتین 
على التوالي Word Excelإلىغیر داللة المركبتین السابقتین 

:األولىالتالي في المركبة األمرحرر

مسار تواجد البرنامج:Office12\Microsoft Office\Program Files\'C:حیث 
Winword.exeاسم البرنامج

في المركبة الثانیة لكن مع تغییر اسم البرنامج فقط الن برامج األمراعد تحریر نفس 
لھا نفس المسارofficeمجموعة 

......یتبع
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:خاتمة 
وآسف في حالة وجود أخطاء لغویة ونحویة ... كتابتي مفھومة للجمیع ةتكون لغأنارجوا  

وفي األخیر أتمنى  االستفادة للجمیع

...مع تحیاتي الخالصة    ترقبوا البقیة عن قریب إن شاء هللا تعالى

....داء األحمرإھداء إلى صاحبة الر
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